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Entrevista

Vostè com es  desplaçava  d’un 
lloc a l'altre?

Marxava  de casa a les 9:00 h del 
matí,  cap  a  Canovelles, 
concretament al  carrer  Sant  Joan 
al número 34. El transport més útil 
en  aquell  temps  era  la  bicicleta 
gairebé  tothom anava  a  treballar 
en bicicleta o caminant. 

Des  d’aquí  marxava  amb el  dinar 
preparat,  en  una  motxilla  molt 
còmoda i  amb tots  els  estris  que 
necessitava . 
A les 7:00h del vespre tornava cap 
a Lliçà d’Amunt i... el temps que 
em quedava fins l’hora de sopar el 
dedicava  a  fer  altres  feines  de 
casa .

La bicicleta de l' àvia Teresa

Quin any ho vas deixar i què vas 
fer llavors?

Vaig plegar al cap de quatre anys, 
és a dir, l’any 1945,perquè ja en 
en sabia molt . 

La veritat  és que em va fer molta 
pena,  perquè  m’ho  havia  passat 
molt  bé  i  havia  fet  moltes 
amigues. 

Llavors vaig començar a festejar i 
al  cap  de dos  anys,  el  1950,  em 
vaig  casar.  Des  de llavors  jo  i  el 
meu  home ens  hem dedicat  a  la 
ramaderia i al camp.

Teresa Puig, en l'actualitat

Teresa Puig, agraïda de parlar de la seva vida... A mi, quan tenia 12 anys, 
m’encantava l’escriptura,
perquè el meu besavi era 
escriptor i  per això volia  
arribar  al  mateix  nivell 
que ell.  A mesura que em 
vaig  anar  fent  gran,  vaig 
considerar  que  era  molt 
difícil, perquè, a més, era 
una  nena  inquieta  i 
neguitosa i  creia que no 
me’n  sortiria.  Tanmateix 
però em sentia abocada  a 
buscar  informació  en 
llibres, premsa, per  tenir 
alguna idea de coses que
passaven.

Un  dia  vaig  rebre  una 
revista   adequada  a  la 
meva edat, ensenyaven a 
cosir. Des d'aleshores  em 
vaig  anar  capficant,  fins 
que  em  vaig  decidir  a 
apuntar-me a  classes  per 
aprendre a cosir,  les feia 
a  Canovelles.  Vaig 
començar  l’any  1941,  és 
dir, quan tenia 15 anys.

A mà o a màquina?
                                      

Em  passava  hores  cosint 
sense  parar,  agafant  una 
agulla  ben  fina  i  un  fil. 
Allà  no  es  podia  parlar, 
havies  d’estar  pel  que 
estaves  fent.  Cosia  a  mà 
la  majoria  de  coses;  les 
vores,  els  acabats  dels 
llençols,  les  mànigues  i 
també  arreglava  vestits, 
pantalons  i  bates.  El  que 
fèiem  ho  veníem  a 
diferents  fàbriques  i 
botigues  del  Vallès 
Oriental.


